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Nemcsak a megszokott gÛlya-
b·lt, hanem egyenesen gÛlyahe-
tet szerveztek a kilencedikesek
sz·m·ra a Petıfi-lÌceumban,
mely azt·n oktÛber 23-·n a ha-
gyom·nyos prÛbatÈtelekkel teli
gÛlyab·lban cs˙csosodott ki.

Az oktÛber 19ñ23. kˆzˆtti gÛ-
lyahÈten a di·kkˆzˆssÈgbe valÛ
Ñbeavat·sra v·rÛî ˙joncok min-
den nap kaptak egy elvÈgzendı
feladatot, mely nem is mindig
volt olyan egyszer˚en kivitelez-
hetı. Nos, a szervezı oszt·lyok-
nak Èppen ez volt a cÈljuk, prÛ-
b·ra akart·k tenni a kilencedike-
sek lelemÈnyessÈgÈt, kitart·s·t.

Ugyanez a ÑszÌvat·si ceremÛ-
niaî folytatÛdott a nagykˆzˆn-
sÈg elıtt is a pÈnteki gÛlyab·lon.
Ekkor a nyolc kiv·lasztott gÛ-
lyap·r b·tors·g·t, kreativit·s·t Ès
nem utolsÛ sorban gyomr·t tet-
tÈk prÛb·ra a szervezık. A prÛ-
batÈteleknek szÈles volt a t·rh·-

za: ecetes vÌzbıl sz·jjal hal·szan-
dÛ alma, popsi Ès csÌpı segÌtsÈ-
gÈvel pukkasztandÛ lufi, mÈz-
liszt kavalk·d, lÛgÛkenyÈr- Ès
paradicsomzab·l·s, felpaprik·-
zott gumicukor-fogyaszt·s, lab-

da Ès vÌzzel tˆltˆtt lufi testtel va-
lÛ gurig·z·sa Ès cÈlbapiszk·lÛ
kÈpessÈg felmÈrÈse is.

A gÛlyap·rok vid·man v·llalt·k
a ˙jonclÈtet, s ha nÈha fura arcot
is v·gtak, l·thatÛan nagyon Èl-
veztÈk a feladatokat.

A Cservid Levente, Tudor Cru-
ceru Ès Papp JÛzsef tan·rokbÛl
·llÛ zs˚ri sem ˙szta meg teljesen,

hisz egy feladat erejÈig ık lehet-
tek a fıszereplık. A zs˚tagok be-
kˆtˆtt szemmel sÈt·lgathattak
egy kicsit ·talakÌtott szÌnpadon a
rajtuk hahot·zÛ kˆzˆnsÈg elıtt.

Ameddig a zs˚ri ˆsszesÌtette az
eredmÈnyeket, addig az Enemy
Dance hiphopcsapat dinamikus
koreogr·fi·val Ès Csorba Roland
nagyszer˚ szÛlÛt·nccal szÛra-
koztatta a kˆzˆnsÈget.

A megprÛb·ltat·sokat a IX. C
oszt·ly Moln·r Edina Ès MÈsz·-
ros D·vid alkotta p·rosa ·llta a
legjobban, Ìgy ık gy˚jtˆttÈk be a
legtˆbb pontot, elnyerve ezzel
2015-ben a Petıfi gÛlyakir·ly Ès
kir·lyl·ny cÌmet.

Fekete Katalin
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Kopjafa a világháborúk kágyai hosei emlékére
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Az Enemy Dance dinamikus l·nyai PrÛb·ra tett szemellenzıs zs˚ritagok botork·lnak a szÌnpadon

MÈz- Ès lisztpakol·s a gÛly·k arc·n

Karate-vil·gbajnoki
bronzÈrmet szerzett
Kokovai Csongor

290 Èves a csokalyi
reform·tus templom

NyÈki Zolt·n,
v·rosunk gyÈkÈny-
fonÛ nÈpm˚vÈsze

Az …r tv minden pÈnteken
este 20 Ûrai kezdettel
a www.erhangja.ro/tv
honlapon ˙j ad·ssal

jelentkezik,
amely keddenkÈnt

este 20 Ûr·tÛl
megtekinthetı a Briximp

k·belszolg·ltatÛ aprÛhird-
etÈsi csatorn·j·n is.

NÈzzenek benn¸nket!

Ötletes próbák, kitartó újoncok
JÛ helyzetfelismerı kÈpessÈgre, ¸gyessÈgre Ès gyorsas·gra volt sz¸ksÈg¸k a gÛly·knak

Nagyk·gy·n oktÛber 23-·n ¸nnepÈlyes
keretek kˆzˆtt kopjaf·t ·llÌtottak a refor-
m·tus templomkertben 1956 szellemisÈ-
gÈnek Ès a vil·gÈgÈsek helyi ·ldozatainak
adÛzva. Õgy emlÈkeztek meg az I. Ès
II. vil·gh·bor˙ban elesett hısˆkrıl
Ès a sz·zad egyik legjelentısebb po-
litikai forradalm·rÛl, amikor a ma-
gyar nÈp szabads·g·nak kivÌv·sa Èr-
dekÈben erejÈt meghaladÛ feladatra
v·llalkozott.

Az ¸nnepi istentiszteleten B·n
Alp·r nagyk·gyai tiszteletes hirdette
az igÈt, prÈdik·ciÛj·ban p·rhuzamot
vonva a vil·gÈgÈsek Ès 1956 hısei-
nek ·ldozata Ès az ⁄r JÈzus Krisztus
Èrt¸nk tett ·ldozata kˆzˆtt.ÑFogs·g-
ban lenni Ès szabadnak lenni. Harcol-
ni, veszÌteni Ès gyızni. K¸zdeni a sze-

retet evangÈlium·val Ès boldognak lenni ñ
ezt jelenti a szabads·g. Egy ̂ rˆkˆs k¸zdel-
met a jˆvendı nemzedÈkeiÈrtî ñ mondta.
Noha B·n Alp·r tiszteletes mÈg csak egy

Ève vezeti a falu gy¸lekezetÈt, a most fel·l-
lÌtott kopjafa gondolata m·r Èvekkel ez-
elıtt megfogalmazÛdott, hisz a vil·gÈgÈ-
sekben odaveszett ·ldozatok holttestei

nem ker¸ltek haza a sz¸lıfˆldbe,
gyermekeik, felesÈgeik, unok·ik nem
volt hova vigyenek egy sz·l vir·got,
nem volt hol emlÈkezzenek. Az oktÛ-
ber 23-i ¸nnepnapon megvalÛsult az
utÛdok akarata, a kopjafa tˆvÈben az
eddig felkutatott nagyk·gyai hısi ha-
lottak neveit tartalmazÛ t·bla imm·r
ˆrˆk emlÈkhelykÈnt szolg·l.

Az istentiszteleten kˆzrem˚kˆdˆtt a
nagyk·gyai iskola kÛrusa, amely
Balla Frigyes vall·stan·r Ès Karancsi
BÈla igazgatÛ segÌtsÈgÈvel kÈt Ènek-
kel szÌnesÌtette az ¸nnepet.

Folytatás a 3. oldalon

Fekete Katalin

ÑKir·lyiî p·r: Moln·r Edina Ès MÈsz·ros D·vid
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Hossz˙ Èvekig nem mozdultak
meg v·rosunkban a SzÈkelyhÌ-
di TˆrekvÈs egykori j·tÈkosai.
Egyik¸k-m·sikuk nÈha kil·to-
gat egy-egy hazai ˆtˆdik oszt·-
ly˙ meccsre, de a legtˆbbj¸k
m·r csak a televÌziÛban kˆveti
a pˆttyˆs ˙tj·t.

…pp a m˙lt havi lapsz·munk-
ban sz·moltunk be arrÛl, hogy
a harminc Ève megyei ifj˙s·gi
bajnoks·got nyert csapat ˙jra
ˆssze·llt egy emlÈkmeccs ere-
jÈig. Most ˆrˆmmel sz·molha-
tunk be arrÛl, hogy v·rosunk
nÈh·ny egykori focist·ja egy
debreceni kisp·ly·s labdar˙gÛ-
torn·n vett rÈszt.

A BallÛ J·nos, Csorj·n Istv·n,
Hasznosi Imre, Juh·sz Gyˆrgy,
Kˆltı Attila, Moln·r Tibor, Pus-
k·s ÷csi Ès SzabÛ Csongor al-
kotta csapat m·sik ˆt egy¸ttes-
sel harcolt a Vajda Istv·n Em-
lÈktorn·n az agr·regyetem kÈt
m˚f¸ves p·ly·j·n. TˆkÈletes
idıj·r·si kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt
lÈphettek p·ly·ra a negyvenˆt
Èv feletti csapatok, korukat
meghazudtolva j·tszott·k vÈ-
gig a kÈtszer tizenˆt perces
mÈrkızÈseket. A szÈkelyhÌdiak
a h·zigazda Agr·r Ès a Senior
csapatokkal ker¸ltek egy cso-
portba. A nyitÛmeccsen sajnos
nem volt elÈg a 2-1-es vezetÈs
sem, 4-2-re maradtak alul fiaink
az Agr·rral szemben. Azt·n a
Senior verte a h·zigazd·kat 4-
3-ra, Ìgy a TˆrekvÈsnek meg-
maradt az esÈlye a tov·bbjut·s-
ra. Hiszen egy esetleges gyıze-
lemmel kˆrbeverÈs alakulha-
tott ki a csoportban, amikor a
tov·bbjut·st a gÛlar·ny dˆnti
el. Egy kÈtgÛlos gyızelemmel
a Tˆri csoportm·sodik, egy h·-
rom gÛlossal vagy tˆbbel pedig
csoportelsı lehetett. B·rmilyen
m·s eredmÈny a kiesÈshez ve-
zetett volna. Ennek tudat·ban a
nap legjobb j·tÈk·val rukkol-
tak elı Ñˆregjeinkî, 3-1-re m˙l-
t·k fel¸l a Senior csapat·t Ès
csoportm·sodikkÈnt jutottak a
nÈgy kˆzÈ. Mint kÈsıbb kide-
r¸lt, jÛ lett volna r˙gni mÈg egy

gÛlt, Ìgy az elıdˆntıben elke-
r¸ltÈk volna azt a Gyulah·z·t,
amelyik csoportj·ban a kÈt
meccsen nem kevesebb mint
tizennyolc gÛlt r˙gott. A kÈsıb-
bi bajnok most is hatszor tal·lt
be a Tˆri kapuj·ba, 6-1-gyel ju-
tottak dˆntıbe, a szÈkelyhÌdi-
aknak maradt a bronzmeccs.
A m·sik ·g vesztese, a BeugrÛk
szoros meccsen maradtak alul,
tal·n kicsit jobb erıben is vol-
tak a mieinknÈl, nehÈz fÈl Ûra
v·rt a Tˆrire. Ennek ellenÈre
sok·ig n·lunk volt az elıny, az
utolsÛ kÈt percben fordÌtottak a
BeugrÛk Ès fÈl perccel a vÈge
elıtt egy gÛllal jobban ·lltak.
De ekkor jˆtt a csattanÛ, Kaszo-
nyi elcsÌpett egy keresztpasszt,
Pusk·sra passzolt, aki rˆgtˆn
lıtt Ès az utolsÛ m·sodpercben
egyenlÌtett, jˆhettek a hetesek.
A b¸ntetıp·rbaj a hetedik p·r-
ban dılt el, n·lunk Moln·r,
SzabÛ Ès Kˆltı tal·lt be, Juh·sz
pedig nÈgyet h·rÌtott, Ìgy min-
den v·rakoz·son fel¸l siker¸lt
megszerezni a harmadik he-
lyet. K¸lˆn kiemelnÈnk azt,
hogy mÌg az ellenfelek mind-
egyike hetente legal·bb egy-
szer focizik, addig n·lunk vol-
tak olyanok, akik hossz˙ Èvek
kihagy·sa ut·n lÈptek p·ly·ra,
Ìgy mÈg szebben csillog az a
bronzÈrem.

A dˆntıben az egÈsz nap ki-
emelkedı, ma is ˆregfi˙k
nagyp·ly·s bajnoks·gban j·t-
szÛ Gyulah·za 12-2-re verte az
Agr·rt, Ès lett a torna bajnoka.
A meccsek vÈgÈn a csapatok
p·linka, bor Ès sˆr kÌsÈretÈben
egy forrÛ babguly·s mellett be-
szÈltÈk meg a hogyan tov·bb
kÈrdÈsÈt. Elırel·thatÛlag mÈg
tÈlen Hajd˙n·n·son tal·lkoz-
nak majd ˙jra Ès minden bi-
zonnyal ny·r elejÈn SzÈkelyhÌ-
don is l·thatjuk majd ıket.
Egy-kÈt ember kell mÈg ahhoz,
hogy vÈgre v·rosunkban is
alakuljon Ès ·llandÛan m˚kˆd-
jˆn majd egy ˆregfi˙k csapat.
Hajr· Tˆri!

J. Gy,

Pillanatnyilag az ˆtˆdik helyen ·ll-
nak labdar˙gÛink az ˆtˆdoszt·ly˙
pontvad·szatban. Igaz, kellett
ehhez a megyei labdar˙gÛ-szˆvet-
sÈg jogos segÌtsÈge is.

Na de ne szaladjunk ennyire elı-
re. M˙lt havi lapsz·munk besz·-
molÛj·ban az ˆtˆdik fordulÛig ju-
tottunk, akkor mÈg tizenkettedi-
kek voltunk a tabell·n. Rˆgtˆn ez-
ut·n RÈvre utaztak a fi˙k, akik ed-
dig ugyancsak sokat botladoztak a
bajnoks·gban. Tavaly nagy bÌrÛi
segÌtsÈg kellett nekik ahhoz, hogy
a Tˆri ne hozza el mindh·rom
pontot, mit ad Isten most is. ⁄gy
alakult ki a 2-2-es vÈgeredmÈny,
hogy a szÈkelyhÌdiaknak egy sza-
b·lyos gÛlt Ès egy teljesen jogos
b¸ntetıt nem adott meg a j·tÈkve-
zetı. A sorsol·s szeszÈlyÈnek kˆ-
szˆnhetıen, a hetedik fordulÛban
rˆgtˆn adÛdott a lehetısÈg a javÌ-
t·sra, a gyengÈcske Bar·tkai
Unirea Èrkezett v·rosunkba. Na-
gyon sok·ig tartott·k magukat a
vendÈgek, kellett ehhez a hazaiak,
m·r mondhatni szok·sosan szˆr-
ny˚ helyzetkihaszn·l·sa. A 75.
percig 1-1-et mutatott az ered-
mÈnyjelzı, ·m ekkor jˆttek a fiata-
lok Ès szinte ·tg·zoltak az addigra
teljesen elf·radÛ vendÈgeken, a
vÈge 4-1 ide.

A nyolcadik fordulÛban a szÈ-
kelyhÌdiak ahhoz a Nagyv·radi
Sportiskol·hoz utaztak, akiknek
soha nem lehet kisz·mÌtani a j·tÈ-

k·t. N·luk tˆbben kettıs igazol·s-
sal j·tszanak, magasabb oszt·lyok-
ban is. Ha Èppen nincs meccs¸k
fentebb, akkor besz·llnak a me-
gyei csapathoz is. Sajnos ñ vagy
mint utÛlag kider¸lt, szerencsÈre ñ
most is Ìgy volt. 1-0-·s szÈkelyhÌdi
elınynÈl a hazaiak nÈgyet cserÈl-
tek a sz¸netben, Ès a profik 5-2-re
fordÌtott·k meg a meccset. De mint
kedden a szˆvetsÈgi gy˚lÈsen ki-

der¸lt, kis csal·ssal, ugyanis egyik
j·tÈkosuk nem rendelkezett me-
gyei igazol·ssal, Ìgy zˆld asztaln·l
3-0-ra nyert a Tˆri.

Mielıtt mindenki azt gondolta
volna, hogy ez feldobja fiainkat a
kˆvetkezı hazai meccsre, az na-
gyot tÈvedett. A telegdiek ellen az
utÛbbi idık legrosszabb j·tÈk·val
rukkoltak elı j·tÈkosaink, senki
nem v·rt ilyen sima, h·romgÛlos
vendÈggyızelemre. De a kˆvetke-

zı kedd megint nek¸nk
kedvezett. Kider¸lt, hogy
a vendÈgek egyik j·tÈko-
s·nak, az eltilt·s letˆltÈse
helyett ink·bb j·tszani
volt kedve. Az pedig m·r
a telegdi vezetısÈg k¸lˆn
dolga, hogy a sr·cot nÈgy
(!) s·rga lapj·val mÈg be is
cserÈltÈk a meccsen, ami-
nek a vÈge megint egy 3-0
ide. Nagyon rÈgÛta foglal-
kozok m·r labdar˙g·s-
sal, de nem emlÈkszek a
sporttˆrtÈnelemben olyan
esetre, hogy b·rki is kÈt-
szer nyert volna egym·s
ut·n zˆld asztaln·l.

Ezek ut·n ahhoz a Son-
kolyoshoz utazott a Tˆrek-

vÈs, akik mÈg nem szereztek
egyetlen pontot sem a bajnoks·g-
ban. Nem j·tszhatunk a sorssal jel-
igÈvel lÈpett p·ly·ra a Tˆri, hasz-
n·ljuk ki a lehetısÈget, fogadkoz-
tak a j·tÈkosok. De tudjuk sokszor
a kˆtelezı a legnehezebb. LÈnyeg
az, hogy a vÈgÈre siker¸lt, egy na-
gyon kiÈlezett meccsen 2-1-re
nyertek a fi˙k, Ìgy az elıkelı ˆtˆ-
dik helyrıl v·rj·k a folytat·st!

V·rosunk m·sik csapat·nak, a
HegykˆzszentmiklÛsi Toldynak
sem ·ll rosszul a szÈn·ja, b·r elhul-
lajtottak nÈh·ny ÈrtÈkes pontot. A
hatodik fordulÛban Esk¸llın nyer-
tek 1-0-ra, a hetedikben kisebb
meglepetÈsre otthon kaptak ki 3-2-
re AlsÛlugastÛl. ⁄gy l·tszik idegen-
ben jobban megy a fi˙knak, Tata-
rosrÛl hoztak el h·rom pontot egy
3-1-es gyızelemmel a nyolcadik
fordulÛban. RÈv ellen itthon min-
denkÈpp kˆtelezı lett volna a gyı-
zelem, sajnos ez nem ˙gy siker¸lt,
ahogy elterveztÈk. Hi·ba vezetett
h·romszor is (!) a Toldy, a vendÈ-
gek mindh·romszor egyenlÌteni
tudtak, a legvÈgÈn sajnos a kilenc-
venˆtˆdik percben, Ìgy a vÈge 3-3
lett. A feljut·si ·lmokat dÈdelgetı
Fugyiv·s·rhely otthon·ban, a
tisztes helyt·ll·s lehetett a cÈlja a
szentmiklÛsiaknak, ami a vÈgÈre
siker¸lt is. 1-0-·s vezetÈs ut·n 4-
1-re kapott ki a Toldy, ez minden-
kÈpp az elfogadhatÛ kategÛri·ba
sorolhatÛ. ’k a kilencedik hely-
rıl folytatj·k, nem lehetnek elÈ-
gedetlenek, de a hazai meccsekre
mindenkÈpp jobban kell figyelni-
¸k majd.

Juhász György

Kokovai Csongor (kÈp¸nkˆn) bronzÈremmel gaz-
dagÌtotta trÛfe·inak tˆmkelegÈt a vajdas·gi Szabad-
k·n megrendezett shotokan-vil·gbajnoks·gon,
mely az idei versenyszezon vÈgÈt jelentette. A vil·g-
versenyre Guba JÛzsef edzı vezetÈsÈvel utazÛ csa-
pat m·sik kÈt tagja, FlÛra Fruzsina Ès Kriszte Hunor
szintÈn figyelemre mÈltÛ helyezÈst vÌvtak ki maguk-
nak. Õgy a Phoenix sportegyes¸let karatÈsai ˙jra be-
bizonyÌtott·k, hogy a kellı kitart·s Ès akarat meg-
hozza a gy¸mˆlcsÈt. Az oktÛber m·sodik hÈtvÈgÈ-
jÈn zajlott bajnoks·gon 36 orsz·g tˆbb mint 1300
versenyzıje harcolt k¸lˆnbˆzı kategÛri·kban, kor-
Ès s˙lycsoportokban a legfÈnyesebb ÈrmekÈrt.

Guba JÛzsef edzıtıl megtudtuk, hogy Csongi-
nak valÛszÌn˚leg ez volt az utolsÛ versenye a
Phoenixben, hisz az idei Èvtıl tanulm·nyainak
folytat·sa Debrecenhez kˆti, Ìgy nehezen tudn·

megoldani az itthoni rendszeres edzÈst. Csongi az
elm˙lt Èvek legeredmÈnyesebb szÈkelyhÌdi spor-
tolÛja, rom·niai, nemzetkˆzi, EurÛpa- Ès vil·gbaj-
noki Èrmek, oklevelek bizonyÌtj·k tehetsÈgÈt, ki-
tart·s·t, sikeressÈgÈt.

Guba JÛzsef sikeresnek kˆnyveli el az idei vil·g-
bajnoks·gon valÛ rÈszvÈtelt, ·m f·jÛ szÌvvel engedi
el az ·ltala kinevelt sportolÛkat, akik m·s orsz·g-
ban, m·s v·rosban folytatandÛ tanulm·nyaik miatt
nem tudj·k tov·bb ˆregbÌteni SzÈkelyhÌd hÌrnevÈt.

SzerencsÈre van ut·npÛtl·s, akarat Ès egy kiv·lÛ
edzı, aki folytatja a munk·t egy fiatalabb gener·ciÛ
kinevelÈsÈvel, akik a jˆvıbeni versenyeken valÛ
rÈszvÈtelekkel remÈlhetıleg ugyanolyan tapasztala-
tokra, sikerekre tehetnek majd szert, mint ahogy v·-
rosunk bajnoka, Kokovai Csongor tette.

Fekete Katalin

Csongi ismét a világ dobogóján
BronzÈrmet nyert a Phoenix sportolÛja a karate-vil·gbajnoks·gon

Alakulóban a Törekvés
Öregfiúk csapata

Várakozáson felül teljesítenek focistáink
A TˆrekvÈs a p·ly·n kÌv¸l a zˆld asztaln·l is pontokat szerez

A bajnoks·g ·ll·sa tÌz fordulÛ ut·n
1. Hegykˆzp·lyi 10 9 1 0 50-8 28
2. Fugyiv·s·rhely 10 9 1 0 35-9 28
3. Bihar 10 8 1 1 42-9 25
4. SzÈplak 10 6 4 0 29-12 22
5. SzÈkelyhÌd 10 5 3 2 21-13 18
6. AlsÛlugas 10 5 2 3 15-19 17
7. Szentm·rton 10 5 1 4 29-23 16
8. Frontiera 10 4 1 5 26-22 13
9. SzentmiklÛs 10 4 1 5 17-23 13
10. Tataros 10 3 1 6 16-30 10
11. Sportiskola 10 2 3 5 19-28 9
12. RÈv 10 2 3 5 17-26 9
13. Telegd 10 2 2 6 19-25 8
14. Esk¸llı 10 2 0 8 15-40 6
15. Bar·tka 10 2 0 8 16-42 6
16. Sonkolyos 10 0 0 10 12-49 0

Kokovai László
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Kellemes ıszi reggelen indultunk SzÈkelyhÌdrÛl
Nagyb·nya kˆrnyÈkÈre.

Honismereti kir·ndul·sunk elsı meg·llÛja a
nagyb·nyai ·sv·nym˙zeum volt. Megl·togattuk a
tematikus ki·llÌt·st Ès megcsod·ltunk tˆbb mint
ezer ki·llÌtott szemk·pr·ztatÛ ·sv·nyt Ès krist·lyt.

Az ·sv·nym˙zeumtÛl KoltÛra utaztunk, a Teleki-
ek kastÈly·hoz. Itt tˆltˆtte mÈzesheteit Petıfi S·n-
dor Ès Szendrey J˙lia. A kastÈlyban jelenleg m˙ze-
um van berendezve, ahol nem csak Petıfi S·ndor
Ès bar·tja, Teleki S·ndor grÛf kapott emlÈkszob·t,
hanem JÛkai MÛr Ès a nık oktat·s·Èrt k¸zdı Tele-
ki Blanka is, egy terem
pedig a magyar sza-
bads·gharcnak ·llÌt
emlÈket. Szakavatott
idegenvezetÈssel j·r-
tuk vÈgig a m˙zeum
termeit, majd a kas-
tÈlykertben a szobor-
parkot. VÈg¸l a kert
vÈgÈben l·togattuk
meg annak a somf·-
nak az utÛdj·t, mely-
nek tˆvÈben a rÈgi kı-
asztaln·l tˆbb mint kÈt
tucat Petıfi-vers sz¸le-
tett, tˆbbek kˆzˆtt a
Szeptember vÈgÈn is.

KoltÛrÛl visszafelÈ
˙jra meg·lltunk a gyˆ-
nyˆr˚ fekvÈs˚ Nagy-
b·ny·n, a hÌres festı-
iskola otthon·ban.
Elıszˆr a v·rosi m˙zeumba l·togattunk, ahol meg-
tekintett¸k a nagyb·nyai festıiskola legnevesebb
festıinek ki·llÌtott kÈpeit, majd megnÈzt¸k a ba-
rokk Szenth·roms·g-templomot.

A templomtÛl a nemrÈgiben fel˙jÌtott fıtÈrre sÈt·l-
tunk, ahol sorra l·togattuk a legfontosabb Èp¸lete-
ket, Hunyadi J·nos h·z·t, Lendvay M·rton szÌnÈsz
sz¸lıh·z·t Ès azt az Èp¸letet, amelyiken emlÈkt·b-
la hirdeti, hogy Petıfi S·ndor Ès Szendrey J˙lia itt
tˆltˆtte a n·szÈjszak·j·t. A fıtÈren s¸ti, fagylalt Ès
¸dÌtı mellett pihent¸nk, tov·bbindul·s elıtt.

Nagyb·ny·rÛl Nagyk·rolyba utaztunk. Itt a K·r-
olyi-kastÈlyt l·togattuk meg. A v·rkastÈlyt tˆbbszˆr
·tÈpÌtettÈk. Utolj·ra 1894-ben grÛf K·rolyi Istv·n
alakÌttatta ·t Ybl MiklÛs tervei alapj·n; neogÛtikus-
neobarokk stÌlus˙ hÈttornyos, ·rokkal kˆr¸lvett lo-

vagv·rr·, melyet szÈles s·nc·rok vett kˆr¸l. Az ·t-
alakÌt·st Meining Arthur budapesti m˚ÈpÌtı vÈgez-
te. MennyezetÈt magyaros, tulip·nos mint·j˙ fa-
burkolat dÌszÌti. LÈpcsıje kÈt vˆrˆs m·rv·nyoszlo-
pon nyugszik, a lÈpcsı Ès a folyosÛ karf·j·t egym·s
mellÈ sorakozÛ, gondosan eszterg·lyozott orsÛs l·-
bak alkotj·k. KÈt olasz m·rv·nykandallÛj·t a csal·d
cÌmerÈbıl vett oroszl·nok dÌszÌtik. Padozata moza-
ik. Az Èp¸let 1894 Èvi ·talakÌt·sa ut·n a kastÈly szo-
b·inak fab˙torzat·t angol minta ut·n egy Kinczel
nev˚ helybeli asztalos, a lakatosmunk·kat ’sz J·-
nos nagyk·rolyi iparos kÈszÌtette.

A kastÈlyt a kˆzelm˙ltban teljesen fel˙jÌtott·k egy
eurÛpai uniÛs projekt keretÈben. Mivel a h·bor˙s
Èvekben a kastÈly b˙torzata teljesen megsemmi-
s¸lt, ezÈrt a projekt keretÈben ˙jra be is b˙torozt·k
korabeli b˙torokkal. A kastÈlyl·togat·s ut·n egy
kellemes sÈt·t tett¸nk a kastÈly parkj·ba, amely
a mai napig is igazi arborÈtumkÈnt m˚kˆdik igazi
Èvsz·zados f·kkal. Az udvarban a kastÈllyal egy¸tt
fel˙jÌtott·k az egyik rÈgi lovard·t is. Itt jelenleg be-
teg gyerekeknek lovas ter·pi·t tartanak, de h·tas-
lovakat is lehet bÈrelni. A parkban l·togathatÛ egy
kisebb p·lmah·z is.

A kastÈlyl·togat·s ut·n egy ny·ri kertben pihen-
t¸nk meg, majd kÈsı dÈlut·n indultunk haza SzÈ-
kelyhÌdra.

Tiponut Tibor

OktÛber 6-·n este az aradi vÈrta-
n˙k m·rtÌrhal·l·nak 166. Èvfor-
dulÛj·ra emlÈkeztek SzÈkelyhÌ-
don a helyi reform·tus temp-
lomn·l.

A mÈltÛs·gteljes megemlÈke-
zÈs R·kosi Jenı, az ÈrmellÈki re-
form·tus egyh·zmegye espere-
se ·ltal celebr·lt gy·szistentisz-
telettel vette kezdetÈt, melyet
ZorkÛczy ZenÛbia SzÈkelyfˆld-
rıl Èrkezett szÌnm˚vÈsznı Ady
Endre verseinek Ènekes elıad·-
sa tarkÌtott. A Bibli·ban olvas-
hatÛ, 2500 Èvvel ezelıtt tˆrtÈnt
esemÈnyek Ès a 1849-es vÈres
kivÈgzÈsei ¸zenete ˆrˆkÈrvÈ-
ny˚en helyt·llÛ. Azokat a kato-
n·kat, akik az 1848-as forrada-
lom Ès szabads·gharc leverÈse
ut·n a kegyetlen megtorl·s ·l-
dozatai voltak, akik ˆnkÈnt v·l-
lalt·k a hal·lt a nemzetÈrt (mely
sokuknak nem is anyanemzete
volt) az azonos cÈlba vetett hi-
t¸k tartotta ˆssze. HittÈk, hogy
az az orsz·g melynek rÈszei,
egyszer valÛban ˆn·llÛv· Ès
szabadd· v·lhat.

KÈsıbb a megjelentek a temp-
lomkertben fel·llÌtott kopja-
f·n·l folytatt·k a megemlÈke-
zÈst. BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd
polg·rmestere beszÈdÈben ki-
hangs˙lyozta, hogy Ñaz a hısi-
essÈg, amit a magyars·g ak-
kor hajdan felmutatott, valÛdi
rokonszenvet v·ltott ki ir·n-
tunk, magyarok ir·nt vil·gszer-
te. Ez a rokonszenv erısÌtette
a magyar nemzet remÈnyÈt,
hogy egyszer vÈglegesen kivÌv-
hatja szabads·g·t. Ez a pÈlda
kell lebegjen a mi szem¸nk
elıtt is a jˆvıben!î

A megemlÈkezÈs vÈgeztÈvel
a v·rosvezetÈs, a Petıfi S·ndor
ElmÈleti LÌceum, a reform·tus
egyh·z, az RMDSZ helyi szerve-
zete, a Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸-
let, a TˆrtÈnelmi VitÈzi Rend
Ès az ErdÈlyi-K·rp·t Egyes¸let
kÈpviselıi egym·s ut·n koszo-
r˙zt·k meg a templomkertben
fel·llÌtott kopjaf·t, majd mÈcse-
seket gy˙jtottak a hısi halotta-
ink emlÈkÈre.

Kalló-Nagy Kamilla

Városi megemlékezés
az aradi vértanúkról

Honismereti kirándulás Nagybányától
Nagykárolyig Koltón keresztül

Folytatás az 1. oldalról
A kopjafa avatÛ¸nnepsÈgÈn elsıkÈnt Sza-
bÛ ÷dˆn Bihar megyei parlamenti kÈpvi-
selı szÛlt az egybegy˚ltekhez. Hangs˙-
lyozta, hogy a tˆrtÈnelem egy nagy lecke,
melybıl tanulni kell. A hib·kat, melyeket
a tˆrtÈnelem megkˆvetelt tıl¸nk, egy ˙j
helyzetben ne kelljen meghoznunk.

BeszÈdÈben emlÈkezett azokra az ısˆk-
re, akik a sz·zadfordulÛn sz¸lettek, Ès Ìgy
az elsı vil·gh·bor˙t fiatalkÈnt ÈlhettÈk
meg, l·tva azt, hogy mikÈnt szakÌtj·k szÈt
az orsz·got. Azt·n egy rˆvid fellÈlegzÈs
ut·n a m·sodik vil·gh·bor˙ban megint
visszatÈrt a sok ·ldozatot kˆvetelı csap·s.
Ezt kˆvetıen, amikor m·r szinte elviselhe-
tetlen volt a nyom·s, amikor az ˆtvenes
Èvekben mindenkitıl mindent elvettek,
fˆldet, egyh·zat, intÈzmÈnyeket, ˆnazo-
noss·got pusztÌtottak, akkor is meg kellett
maradni. Milyen fiatalkoruk, milyen Èlet¸k
volt ezeknek az ısˆknek? S, ha a vesztes
oldalak jutottak is oszt·lyrÈsz¸l, akkor is ki
kellett tartani Ès egy szebb jˆvıÈrt tenni.

ÑMa egy olyan sz·zad kezdetÈn va-
gyunk, amikor ÈpÌtkezhet¸nk. Amikor

megtapasztalhatjuk azt, hogy forradalom
nÈlk¸l, egym·sba kapaszkodva, egym·s
mellÈ ·llva hogyan tudunk elırÈbb jutni.
BÌzom benne, hogy ıseink szabads·gv·-
gy·nak mÈltÛ utÛdai vagyunkî ñ z·rta

beszÈdÈt a kÈpviselı. BÈres Csaba, SzÈ-
kelyhÌd polg·rmestere gyermekkÈnt
nagyapj·tÛl gyakran Èrdeklıdˆtt a vil·g-
h·bor˙ esemÈnyeirıl. Saj·t, szemÈlyes
ÈrzÈseit Ès Èrzelmeit kˆzˆlte a jelenlÈ-

vıkkel akkor, amikor egy nagyapj·tÛl ta-
nult katonanÛt·t adott elı a frissen fel-
avatott kopjafa ·rnyÈk·ban.

A rendezvÈny z·rÛakkordjakÈnt SzabÛ
÷dˆn kÈpviselı, SzÈkelyhÌd v·ros vezetı-
sÈge, valamint a nagyk·gyai reform·tus
egyh·z gondnokai, Fodor K·roly Ès Sz˚cs
JÛzsef koszor˙kkal, a jelenlÈvık pedig vi-
r·gokkal adÛztak a hısˆk emlÈke elıtt,
majd felcsend¸ltek a Himnusz dallamai.

A tˆrtÈnelem viharaiban a vil·gÈgÈsek, a
szabads·gharcok magyar nemzetrıl Ès
egyÈnjeinek Èleteirıl dˆntˆttek. Volt aki-
nek e dˆntÈs keserves bˆrtˆnÈveket,
emigr·ciÛt, vagy az Èletet jelentette. Kinek
Ìgy, kinek ˙gy, de hatalmas rÈsze volt ab-
ban, hogy ma egy szabad, demokratikus
anyaorsz·got tudhatunk magunkÈnak.
Ñ…s minden rend˚ nÈpek, rendek
KÈrdik, hogy ez mivÈgre kellett.
MÈrt nem pusztult ki, ahogy kÈrtÈk?
MÈrt nem v·rta csendben a vÈgÈt?
MiÈrt, hogy meghasadt az Ègbolt,
Mert egy nÈp azt mondta: ªElÈg volt.´î
M·rai S·ndor: Mennybıl az angyal

Fekete Katalin

Kopjafa a kágyai hosök emlékére

A v·rosvezetık tisztelegnek az elesettek emlÈke elıtt

A kir·ndulÛk Petıfi Ès J˙lia koltÛi szobr·n·l

Idısek Ès gyermekek egy¸tt emlÈkeztek
az aradi tizenh·rom t·bornokra

A szerzo felvétele´́

A 
sze

rz
o 

fel
vé

tel
e

´́

´́

¸



4 2015.
október

A szeptemberi ısz bekˆszˆntÈsÈvel a szÈkelyhÌdi
reform·tus napkˆziben is kezdetÈt vette az ˙j Ûvo-
dai tanÈv. Az elsı kÈt hÈt az ˙jonnan jˆtt kiscso-
portosoknak az Ûvodai Èlet megismertetÈsÈvel,
megszerettetÈsÈvel telt, mikˆzben prÛb·ltuk min-
den tÈren felmÈrni kÈszsÈgeiket Ès kÈpessÈgeiket.
A harmadik hÈten a gyerekek ˆnmagukrÛl, az
Ûvodai Èletrıl, kedvenc j·tÈkaikrÛl, idıtˆltÈseikrıl
beszÈlgettek az ÛvÛ nÈnikkel Ès a kispajt·saikkal.
A negyedik hÈt tÈm·ja Ñ…n Ès a csal·dî volt. A gye-
rekek bemutatt·k csal·djaikat, mesÈltek a sz¸lık
foglalkoz·sairÛl, a csal·di kˆzˆs
programokrÛl, a szeretet erejÈrıl,
mely ˆsszetartja a csal·dot. A fog-
lalkoz·sokat cÈlzatosan, ˙gy ter-
veztem, hogy a gyerekek sikerÈl-
mÈnykÈnt ÈlhessÈk meg az elvÈg-
zett munk·t, annak eredmÈnyÈt,
fejlıdjˆn szÈpÈrzÈk¸k, ker¸ljenek
kˆzelebb a termÈszethez Ès felejt-
hetetlen ÈlmÈnyt ny˙jtson sz·-
mukra. A m˚vÈszeti nevelÈs kere-
tÈn bel¸l kiscsoportosainkkal te-
nyÈrnyomd·ztunk, hogy megma-
radjon emlÈkkÈnt kis kez¸k le-
nyomata. KˆzÈpcsoportosaink
m·r megprÛb·lt·k kˆrberajzolni
kez¸ket nyitott ujjakkal, s mivel itt
az ısz, ebbıl ıszi f·t var·zsoltak,

kicsi ujjaikkal szÌnes fale-
veleket festettek r·. Nagy-
csoportosaink emlÈkezet-
bıl rajzolt·k le csal·dju-
kat, melyek nagyon jÛl si-
ker¸ltek. KÈzimunka-te-
vÈkenysÈg¸nk, a kÈpr·-
ma kÈszÌtÈse termÈszetes
anyagok felhaszn·l·s·val
nagy ÈrdeklıdÈst keltett a
gyerekek kˆrÈben. Miu-
t·n elmesÈltem a munka
menetÈt, m·r mindenki el-
hat·rozta, hogy melyik
termÈst fogja felhaszn·lni,
termÈszetesen mindenki
ismerte ezeket a gabon·-
kat, tudta, mikor Èrnek be
Ès mire valÛk. Nagy izga-
lommal v·rta mindenki
nemcsak a saj·t, de a t·r-

sai munk·j·nak eredmÈnyÈt is. ”ri·si volt a lelke-
sedÈs, ujjong·s egy-egy ˙j munka elkÈsz¸ltekor.
VÈg¸l a kÈpek beker¸ltek a r·m·kba, s az egÈsz
heti munka Ès lelkesedÈs egy csodaszÈp alkalmi
ki·llÌt·sban tetızıdˆtt. A gyermekek nÈzegettÈk
az alkot·sokat Ès mÈrhetetlen csod·lat, elÈgedett-
sÈg, boldogs·g telep¸lt mosolygÛs orc·jukra. Ek-
kor fogalmazÛdott meg bennem: ezÈrt a pillana-
tÈrt volt Èrdemes dolgozni egÈsz hÈten ·t, a foglal-
koz·sok ·ltal tervezett cÈlokat elÈrtem.

Boros Etelka ÛvÛnı

ZorkÛczy ZenÛbia szÈkelyfˆldi
elıadÛm˚vÈsz nem ismeretlen a
szÈkelyhÌdi pedagÛgusok Ès a
gyermekek sz·m·ra, hisz nÈ-
h·ny Èvvel ezelıtt jÛt mulattak
Rosszcsont ZÈnÛn, aki jÛ szere-
tett volna lenni. Most oktÛber 7-
Èn a munk·sklubban ZÈnÛ, az
elkÈpesztı mad·rijesztı mesÈlte
el eddigi ÈletÈt Ès a gyerkıcˆk
segÌtsÈgÈvel kereste meg jˆvıbe-
li ÈletcÈlj·t.

A m˚vÈsznı nem rejtett sz·n-
dÈka a kert, a nˆvÈnyek megis-
mertetÈse Ès megszerettetÈse,
hisz vÈlemÈnye szerint manap-
s·g a gyermekek idegenkednek
a kerttıl. Az elıad·sbÛl kider¸l,
hogy a kertek vil·ga Èrdekes, iz-
galmas Ès valÛban odafigyelÈst
igÈnylı ter¸let.

ZÈnÛ kicsit ˆreg, rongyos, el-
haszn·lÛdott, de feladat·t kiv·lÛ-
an vÈgzı mad·rijesztı, akit gaz-
d·ja mÈgis t˚zre akar vetni. EzÈrt
az egÈsz ÈletÈben egyhelyben

·csorgÛ ZÈnÛ menek¸lıre fogja,
s a gyermekek segÌtsÈgÈvel meg-
szabadul a h·t·n lÈvı kereszttıl,
s Ìgy m·r kˆnnyebben indul neki
a nagyvil·gnak, hogy ˙j munk·t
keressen mag·nak. Õgy lesz a
mese hıse v·ndor Ènekes.

A m˚vÈsznı fontosnak tartja,
hogy elıad·saiban jÛ minısÈg˚,
magyar irodalmi alkot·sok han-
gozzanak el. A mostani elıad·s-
ban is Bella Istv·n Kossuth- Ès
JÛzsef Attila-dÌjas kˆltı, m˚fordÌ-
tÛ ¡ni M·ni r·diÛzik cÌm˚ verse
van a keresztmetszetben, de el-
hangzanak tˆbbek kˆzˆtt Ana
Blandiana rom·n kˆltı, ÌrÛ Her-
vay Gizella fordÌt·s·ban megje-
lent versei is.

A szÌnÈsznı tudatosan kevÈs
dÌszletet haszn·l. A jelmez s a k¸-
lˆnbˆzı aprÛ kellÈkek t·rh·za
mellett legink·bb saj·t hangj·val,
elıad·smÛdjaival Ès testÈvel jele-
nÌti meg a kˆzˆs mese karaktere-
it, teret engedve ezzel a hat·rta-

lan gyermeki fant·zi·nak, mint-
egy r·vezetve a gyakran szerep-
lıvÈ avanzs·lt nÈzıt arra, hogy
gondolkodjon.

ZorkÛczy ZenÛbia nem csak
gyermekprodukciÛi ·ltal v·lt is-
merttÈ, gyakran gimnazist·k Ès

felnıttek sz·m·ra tart k¸lˆnbˆzı
tematik·j˙ elıad·sokat.

Az elıadÛm˚vÈsz tizenˆt Èves
p·lyafut·s·nak termÈke tizenˆt
elıad·s, melyek mindegyikÈt ı
maga szerkesztette, rendezte Ès
j·tszotta. Vannak monodr·m·k,

tˆrtÈnelmi s k¸lˆnbˆzı ¸nnep-
kˆrˆkhˆz kapcsolÛdÛ elıad·-
sok, nagy magyar kˆltıink Ìr·sa-
ibÛl kÈszÌtett elıadÛestek, szÈke-
lyekrıl szÛlÛ irodalmi m˚sor s
mÈg kabarÈ is.

Ezen elıad·sok rÈvÈn a nagy-
vil·g sok-sok szÌnpada nyÌlt
meg ZorkÛczy ZenÛbia elıtt.
J·tszott a tengeren t˙lon Kana-
d·ban, EurÛpa szinte mindenik
orsz·g·ban, de termÈszetesen a
legfontosabbnak a tˆrtÈnelmi
Magyarorsz·g ter¸letein Èlı ma-
gyars·g kult˙r·val valÛ kiszol-
g·l·s·t tartja.

Nemzet¸nk nagyvil·gba valÛ
szÈtszÛrÛd·s·t kˆvetve Èvek
hossz˙ sor·n ·t utazgat egy erdÈ-
lyi szÌnm˚vÈsznı, hogy az ·ltala
alakÌtott karaktereken kereszt¸l
Èltesse a magyar irodalmat, ·pol-
va ezzel a magyar nemzettudatot
gyermekekben s felnıttekben
egyar·nt.

Fekete Katalin

A magyar nyelv napj·v· nyilv·nÌ-
totta november 13-·t Rom·ni·ban
a kÈpviselıh·z. Az RMDSZ kÈpvi-
selıi Ès szen·torai ·ltal idÈn ta-
vasszal kezdemÈnyezett tˆrvÈny
lehetıvÈ teszi, hogy Rom·ni·ban
hivatalos ˙ton is minden magyar-
lakta telep¸lÈsen mÈltÛn meg¸n-
nepelhessÈk a magyar nyelv napj·t
Ès kultur·lis esemÈnyeket, prog-
ramsorozatokat szervezhessenek.

A tˆrvÈny elıÌrja, hogy az ˆnkor-
m·nyzatok pÈnzˆsszegeket k¸lˆ-
nÌthetnek el kˆltsÈgvetÈs¸kbıl a
kultur·lis esemÈnyek lebonyolÌt·-
s·nak cÈlj·bÛl Ès a kˆzszolg·lati
tÈvÈ Ès r·diÛ beemelheti m˚sorr·-
cs·ba az esemÈnyekrıl szÛlÛ tudÛ-
sÌt·sokat. Ugyanakkor a magyar

tannyelv˚ iskol·k ¸nnepÈlyes ke-
retek kˆzˆtt is megemlÈkezhetnek
a magyar nyelv napj·rÛl.

ÑA rom·niai magyarok jogos el-
v·r·s·t emelte az orsz·g jogrendjÈ-
be ma a kÈpviselıh·z plÈnuma. Az
egÈsz K·rp·t-medencÈben no-
vember 13-·n ¸nneplik a magyar
nyelv napj·t, ehhez kÌv·ntunk mi
is csatlakozni. 1844-ben ezen a na-
pon lett hivatalos a magyar nyelv
az ·llamigazgat·sban Ès a kˆzokta-
t·sban. Ennek emlÈkÈre a magyar
Orsz·ggy˚lÈs 2011 szeptemberÈ-
ben november 13-·t a magyar
nyelv napj·v· nyilv·nÌtottaî ñ fo-
galmazott SzabÛ ÷dˆn Bihar me-
gyei kÈpviselı a parlament-
ben a szavaz·st kˆvetıen.

JÛv·hagyta az oktat·si minisztÈri-
um a m·sodik oszt·lyosoknak
szÛlÛ, hi·nypÛtlÛ Magyar anya-
nyelvi kommunik·ciÛ cÌm˚ tan-
kˆnyv kiad·s·t. A kiadÛ rˆvid
idın bel¸l teljesÌtheti a megyei
tanfel¸gyelısÈgek ·ltal beny˙jtott
rendelÈseket, ugyanis az emlÌtett
tankˆnyv a szakt·rca ·ltal hivata-
losan jÛv·hagyott tankˆnyvjegy-
zÈkbe is beker¸l. A tankˆnyvki-
Ìr·s ÈrtelmÈben a nyomtatott tan-
kˆnyvet CD-n annak digit·lis v·l-
tozata is kÌsÈri.

A tankˆnyvben tˆbbek kˆzˆtt, a
kˆvetkezı tantervi saj·tos kÈszsÈ-
gek fejlesztÈsÈt t˚ztÈk ki a szer-
zık: v·ltozatos kommunik·ciÛs
helyzetekben valÛ rÈszvÈtel aktÌv
kˆzlıkÈnt Ès befogadÛkÈnt; v·l-
tozatos tÈm·j˙ szˆvegek olvas·sa
Ès megÈrtÈse; az Ìr·smozg·s

kÈszsÈgszintre emelÈse; fonolÛgi-
ai jelensÈgek felismerÈse; fonolÛ-
giai jelensÈgek kÈszsÈgszint˚ al-
kalmaz·sa; szintaktikai Ès sze-
mantikai jelensÈgek alkalmaz·sa
adott tÈm·ra fogalmazott szÛbeli
szˆvegekben.

ÑA rendelet ÈrtelmÈben m·r az
idei tanÈvtıl kezdıdıen haszn·lat-
ba ker¸l a m·sodik oszt·lyosok
sz·m·ra ÌrÛdott tankˆnyv, amely
amellett, hogy segÌtsÈget ny˙jt a ta-
nul·s megtervezÈsÈben, a keret-
tanterv Ès napi gyakorlat ˆssze-
hangol·s·ra is lehetısÈget ny˙jtî ñ
emelte ki Kir·ly Andr·s, az RMDSZ
oktat·sÈrt felelıs ·llamtitk·ra. Em-
lÈkeztetett, Ñm·r a megyei tanfel-
¸gyelısÈgeken vannak a m·sodi-
kosok saj·tos tanterve alapj·n kÈ-
sz¸lt Rom·n nyelv˚ kommu-
nik·ciÛ tankˆnyvek is.î

Interaktív gyermekeloadás
ZÈnÛ, az elkÈpesztı mad·rijesztı a munk·sklubba l·togatott

Hivatalos ünnep lett
a magyar nyelv napja

Muvészeti nevelés a napköziben

Elorelépés történt
tankönyvügyben

Az elkÈpesztı mad·rijesztı Ès bar·tai

Kukoric·t fejtegetni csudajÛÛÛ!

Igen figyelemre mÈltÛ munk·k sz¸lettek

Kovári Krisztián´́

´́
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FÈlelem, a fÈlelem ellen cÌmmel fogalmaz-
tuk meg a tizenegyedik alkalommal meg-
tartott zenei tal·lkozÛ idei tÈm·j·t a
szÈkelyhÌdi magyar baptista gy¸lekezet
hagyom·nyos ÈvenkÈnti rendezvÈnyÈn.

Hozz·vetıleg h·romsz·zh˙sz jelentkezı
kˆvette figyelemmel oktÛber 11-Èn a zenei

produkciÛkat Ès az elıad·sokat. A tal·lko-
zÛnak egyre nagyobb sikere van, azok
szerint is, akik ilyenkor ell·togatnak hoz-
z·nk, de azok kˆrÈben is nı az Èrdeklı-
dÈs, akik a vil·gh·lÛn tekintik meg utÛlag
a felvÈteleket. Egy hÈttel a tal·lkozÛ ut·n,
m·r tˆbb mint ezren l·tt·k a videÛkat.

Az Ènekek Ès az igei fejtegetÈsek a kˆrÈ a
gondolat kˆrÈ sorakoztak fel, hogy az is-
tenfÈlelem vÈdelem, mindenfÈle m·s fÈle-
lem ellen. K¸lˆn ˆrˆm volt sz·munkra,
hogy a felekezetkˆzi jelleg hangs˙lyozot-
tabb lett, mint az elızı Èvekben. ⁄gy a
hallgatÛk, mint az elıadÛk tˆbb felekezet-

bıl Èrkeztek. Minden zenei
napon azt szeretnÈnk elÈrni,
hogy az egyh·zzenei tˆrek-
vÈseket az igÈnyessÈg felÈ te-
relj¸k. Csak olyan Ènekeket
v·logatunk a reperto·rba,
amelyek nemcsak megfelel-
nek egy bizonyos norm·nak,
hanem pÈldamutatÛak is a to-
v·bblÈpÈs tekintetÈben. JÛl
kÈpzett, kit˚nı zenÈszeket
kÈr¸nk fel az Ènekek tolm·-
csol·s·ra.

Gondolkodunk azon, hogy
a jˆvıben nagyobb lÈlegzet-
vÈtel˚re tervezz¸k a rendez-
vÈnyt. Hadd legyen Isten ·l-
d·sa a terveinken is, de e so-
rok olvasÛin is.

Balla Frigyes
gy¸lekezetvezetı

Elsı·ldoz·si ¸nnepsÈgnek adott helyet
a hegykˆzszentmiklÛsi rÛmai katolikus
templom oktÛber harmadik vas·rnap-
j·n. Az elsı·ldozÛk ñ Bartos Emil, Ist-
v·ndi Anita, TankÛ Bence Ès TankÛ
LetÌcia-Rebeka ñ Ozsv·th JÛzsef plÈb·-
nos vezetÈsÈvel a T¸zed Uram JÈzus
cÌm˚ Ènekkel vonultak be a misÈre.
A szentleckÈt a M·rk evangÈlium·-
bÛl olvast·k fel (10. rÈsz, 35ñ45. vers).
A gyerekeket felkÈszÌtı plÈb·nos hang-
s˙lyozta, az elsı·ldoz·s a hÈt szentsÈg
egyike, az elsı·ldozÛk szÌvÈbe kˆltˆzik
JÈzus. Az elsı·ldoz·skor a gyermekek
elsı alkalommal tal·lkoznak az Olt·ri-
szentsÈggel, hit¸nk szent titk·val, JÈzus
Krisztussal. A mise elıtt az egyik gyerek
boldogan mondta, ma veszi elıszˆr
mag·hoz Krisztus testÈt. KÈrj¸k Istent,
hogy az elsı·ldoz·skor megtapasztalt
ˆrˆm megmaradjon a gyermekek szÌ-
vÈben. A plÈb·nos buzdÌtotta a gyere-
keket, hogy tov·bbra is rendszeresen
vegyenek rÈszt a szentmisÈken.

Béres Angéla

‹nnepi alkalomra valÛ meghÌv·snak eleget tÈve Cs˚ry
Istv·n, a Kir·lyh·gÛmellÈki Reform·tus Egyh·zker¸let
p¸spˆke hirdetett igÈt oktÛber 11-Èn a csokalyi reform·-
tus templomban. Ekkor ¸nnepelte a helyi gy¸lekezet a
templom megÈpÌtÈsÈnek 290. ÈvfordulÛj·t.

A kitartÛ ıszi esı ellenÈre is megteltek a templom pad-
sorai, meghÌvott vendÈgek, elsz·rmazott csokalyiak Ès a
helyi gy¸lekezet tagjai figyelmesen hallgatt·k Isten igÈjÈt
Ès az ÈrmellÈki kˆtıdÈssel rendelkezı p¸spˆk prÈdik·ci-
Ûj·t, aki Elizeus szolg·j·nak pÈld·j·n kereszt¸l igyekezett
megmagyar·zni az Istentıl sz·rmazÛ erı Ès segÌtsÈg lÈte-
zÈsÈt. ÑIsten a l·thatatlanban m˚kˆdik, Ìgy a kÈtelkedÈsek-
kel szembenÈzve, erıs hittel kell belelend¸ln¸nk a r·nk
v·rÛ feladatok megold·s·baî ñ hangzott a szÛszÈkrıl.

…pp˙gy, mint ahogy a 290 Èvvel ezelıtt Èlı csokalyi re-
form·tus gy¸lekezeti gener·ciÛ, a m·ban is Istenbe vetett
hittel Ès remÈnysÈggel kell terveinket, ·lmainkat megva-
lÛsÌtanunk. Semmi, de semmi nem mutatja azt, hogy Is-
ten ne tˆrıdne a ma emberÈvel. ⁄gy kell Isten igÈjÈt hal-
lanunk, hogy a kiv·lasztott ember tˆrtÈnete a mi egyÈni
Èlet¸nkre is ÈrvÈnyes legyen. EllensÈgeskedÈs, ellen·ll·s,
szorong·s, lÈpÈshib·k, sebek, terhek mindannyiunk Èle-
tÈben jelen vannak, de ˙gy kell Èln¸nk, hogy nyitott sze-
m¸nkkel ne csak nÈzz¸nk, hanem l·ssunk is. …let¸nkben
van a jÛ Ès ˆrˆmteli tˆrtÈnÈs, csak Èszre kell venn¸nk
azokat. Meg kell tanulnunk r·l·tni a vil·g dolgaira Ès ki-
v·lasztani azt, ami szebbÈ, jobb·, kˆnnyebbÈ teheti
egyÈni Ès kˆzˆssÈgi Èlet¸nket. L·tnunk, tenn¸nk Ès ta-

pasztalnunk kell kinyitva azt az Istentıl sz·rmazÛ erıfor-
r·st, mely ·ltal JÈzus megmutatja a helyes utat a gy¸leke-
zethez, az im·dkozÛ emberekhez, az anyaszentegyh·z-
hoz, a vil·ghoz, megnyitva a szÌveket Ès a lelkeket, hogy
azok az ember jav·ra szolg·ljanak.

ForrÛ Csaba, Csokaly reform·tus tiszteletese elmondta,
hogy az eltelt 290 Èv alatt nagyon sok minden tˆrtÈnt a
csokalyi gy¸lekezetben. Az eredetileg torony nÈlk¸l Èp¸lt
templom csak 1780 kˆr¸l
kapott tornyot, a cserÈppel

borÌtott tetızetet az idık folyam·n b·dogra cserÈltÈk,
tˆbbszˆr volt k¸lsı Ès belsı fel˙jÌt·s. A legnagyobb csa-
p·st egy 1994-es viharos Èjszaka hozta, melynek ·ldoza-
t·v· v·lt az Èp¸let teljes toronyrÈsze, melyet kÈtÈves visz-
sza·llÌt·si folyamat kˆvetett. A jelenben is Èp¸l, szÈp¸l a
templom: kÈt Èvvel ezelıtt ˙jj·Èp¸lt a karzat, ˙j nyÌl·sz·-
rÛkat siker¸lt beszerezni Ès beÈpÌteni, s mÈg a salÈtromo-
sod·sra is siker¸lt megold·st tal·lni. A tervek szerint mÈg
ebben az Èvben fel˙jÌtj·k Ès cserÈppel fedik be a tetızetet.

Isten azt mondja, hogy az erılkˆdÈs erıvÈ v·lthatÛ. A
csokalyi gy¸lekezet ereje, abban a mennyei seregtıl
sz·rmazÛ erıben leledzik, mely megnyitja a lelkeket, a
szÌveket, mely munk·ra buzdÌtja a kezeket, hogy egy
erıs kˆzˆssÈget ÈpÌtve hittel Ès remÈnnyel ·llhasson ne-
ki a jˆvendı feladatainak. ÑIsten sohasem hagyja mag·ra
azokat, akik benne hisznekî ñ z·rta prÈdik·ciÛj·t Cs˚ry
Istv·n p¸spˆk.

Az ¸nnepi ÈvfordulÛn egy idıdobozva z·rva a templom
torny·ba rejtettÈk, a tiszteletes ·ltal ˆsszegy˚jtˆtt elm˙lt
Èvek emlÈkeit, hogy a templom 300. sz¸letÈsnapj·n ˆsz-
szehasonlÌt·si lehetısÈgkÈnt szolg·ljanak majd.

A FÈnyes Elek statisztikus sz¸lıfaluj·ban rendezett ¸n-
nepsÈgen a Magyar Statisztikai T·rsas·g igazgatÛs·g·nak
kÈpviseletÈben jelen volt Laczka …va Ès SzabÛ Istv·n, akik
az ÈvfordulÛ kapcs·n egy kˆnyvet adom·nyoztak a gy¸-
lekezetnek. Kˆzrem˚kˆdˆtt a csokalyi fÈrfi- Ès ifj˙s·gi kÛ-
rus, a gy¸lekezet nıtagjai Ènekkel Ès szavalattal j·rultak a
¸nnepi alkalomhoz. A templombÛl valÛ t·voz·skor a
gy¸lekezet minden tagja aj·ndÈkkÈnt egy zsolt·rjelzıt ka-
pott, majd szeretetvendÈgsÈgen ¸ltÈk meg templomuk
290. sz¸letÈsnapj·t.

ÑEgyet kÈrek az ⁄rtÛl, azÈrt esedezem: hogy lakhassam
az ⁄r h·z·ban Èletemnek minden idejÈben: hogy
nÈzhessem az ⁄rnak szÈpsÈgÈt Ès gyˆnyˆrkˆdhessem az ı
templom·ban.î (Zsolt·rok kˆnyve, 27. rÈsz 4. vers)

Fekete Katalin

Elsoáldozás
Szentmiklóson

Zenés istenfélelem a félelem ellen

Cs˚ry Istv·n p¸spˆk hirdette az igÈt

´́

„Gyönyörködhessem
az o templomában”
290 Ève Èp¸lt fel a csokalyi reform·tus istenh·za

IgÈnyes dallamok, Ènekek csend¸ltek fel az ⁄r dicsıÌtÈsÈre

Az ifj˙s·gi kÛrus Ènekekkel kÈsz¸lt a templom sz¸letÈsnapj·ra A fÈrfikÛrus is hozz·j·rult az ¸nnephez
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Elsz·llt a ny·r, elsz·lltak a lepkÈk, lez·rult a SzÈkelyhÌ-
di V·rosi Kˆnyvt·r ˙jabb nagy ny·ri lepkevad·szati ver-
senye. Siker¸lt messze Ñt˙lsz·rnyalniî a tavalyi eredmÈ-
nyeket: kereken 300 lepkÈt gy˚jtˆttek az olvasÛ
gyerekek! Ez annak is kˆszˆnhetı, hogy ezen a ny·ron
a lepkevad·szok sz·ma is nıtt. IdÈn negyven rÈsztvevı
gy˚jtˆtte a lepkÈket, vagyis olvasta szorgalmasan a
kˆnyveket (az elm˙lt Èvben harminc). Hogy mit olvas-
tak ilyen szorgalmasan a gyerekek? Most is a kort·rs
gyermek Ès ifj˙s·gi kˆnyvek voltak a legnÈpszer˚bbek,
olyannyira, hogy az elsı helyezettek 15-16 kˆnyvet is
elolvastak a vak·ciÛban.

El kell mondani, hogy ez olyan verseny, ahol a he-
lyezÈsektıl f¸ggetlen¸l mindenki nyert! Felsorolni
is nehÈz, hogy mi mindent! Persze most elsısorban
nem a t·rgyi nyeremÈnyekre gondolok, b·r azok

sem elhanyagolhatÛak.
Itt a nyeremÈny m·s for-
m·ban mÈrhetı.

MindenkÈpp kiemelnÈm
az olvas·st, mint ˆrˆm- Ès
ÈlmÈnyforr·st! Az olvas·s
ˆnmag·ban is ÈlmÈnyfor-
r·s, de nem elhanyagolha-
tÛ az a sikerÈlmÈny sem,
amikor elıszˆr tud valaki
egy hosszabb lÈlegzet˚
m˚vel megbirkÛzni. Ez azt
is jelenti egyben, hogy ·t-
lÈpett egy Ñk¸szˆbˆtî, ami
ut·n sokkal kˆnnyebben
veszi a majd a kˆvetkezı
akad·lyokat.

Azt, hogy miÈrt is fontos
az olvas·s, mÈg hosszan
sorolhatn·nk. Csak mÈg
egyet emelnÈk ki: a sokat
olvasÛ gyereknÈl a fejlı-
dÈs nem csup·n az olva-

s·s gyorsas·g·ban mÈrhetı, hanem a szˆvegˆsszef¸g-
gÈsek megÈrtÈsÈben is, ez pedig a tanul·s alapja. Ez-
˙ton is gratul·lok a rÈsztvevıknek. V·runk tov·bbra is
benneteket Ès persze a leendı lepkevad·szokat is!

Kerekes Terézia kˆnyvt·ros

Gener·ciÛk nÈpm˚vÈszeti ˆrˆksÈgÈt
viszi tov·bb az Èrkeser˚i sz·rmaz·s˙
NyÈki Zolt·n szÈkelyhÌdi gyÈkÈnyfo-
nÛ. Az …rmellÈken fellelhetı gyÈ-
kÈnybıl sz·mos igÈnyes haszn·lati
Ès dÌszt·rgyat kÈszÌtı mester az utol-
sÛ kÈpviselıje vidÈk¸nkˆn ennek a
kihalÛban levı foglalkoz·snak.

ÑVad, nagyszer˚ rajong·st oltott / Az
…rnek partja ÈnbelÈmî ñ Ìrja Ady Endre
kˆltı az Ñ·lmos, furcsa ·rokrÛlî, a hajdan
mocs·ri t·j arculattal b¸szkÈlkedı
Kraszna-BerettyÛ kˆzÈrıl, a hÌn·rral borÌ-
tott tavak, a vÈgtelen n·drengetegek, az
ingov·nyos mocsarak, a zsombÈkok biro-
dalm·rÛl.

E t·j adotts·gainak, gazdag nˆvÈny Ès ·l-
latvil·g·nak kˆszˆnhetıen egykoron
megÈlhetÈst biztosÌtott az itt Èlık sz·m·ra.
De az ÈrmellÈki mocs·rvil·g kommuniz-
musbeli lecsapol·sa nemcsak a l·pok nˆ-
vÈny Ès ·llatvil·g·t sz·molta fel, hanem a
p·k·szok, a gyÈkÈnyfonÛk addigi ÈletÈt is.

Mondj·k, hogy a termÈszet visszaszerzi,
ami egykor az ˆvÈ volt ñ nos e tÈrsÈg egy-
egy kisebb ter¸letÈn a n·d, a s·s, a k·ka, s
a gyÈkÈny igyekszik visszahÛdÌtani ter¸le-
teit. Ha idıszakosan vagy foltokban is, de
manaps·g is jelen van, emlÈkeztetve ben-
n¸nket az egykori csodavil·g rejtelmeire.

Egy ısi mestersÈg fog·sai
Napjaink tal·n egyik legÈrmellÈkibbnek
mondhatÛ telep¸lÈse Sz·madÛ Ernı kˆltı
v·lasztott haz·ja, …rkeser˚. Innen sz·rma-
zik a jelenleg SzÈkelyhÌdon Èlı NyÈki Zol-
t·n gyÈkÈnyfonÛ, akinek mÈg dÈdnagyap-
ja is ezt a mestersÈget ˚zte.

SzÈkelyhÌdon Ès kˆrnyÈkÈn szerencsÈre
akadnak mÈg olyan ter¸letek, ahol fellel-
hetı a pintÈrgyÈkÈny. Zolt·n a munk·j·-
hoz sz¸ksÈges alapanyagot a nÈh·ny Ève
megÈp¸lt g·t melletti ter¸letekrıl szerzi
be. Ezt j˙lius Ès augusztus hÛnapokban Èr-
demes megtenni, hisz a gyÈkÈnyfonÛ ısˆk
szerint is ekkor a legjobb. Az ÈrmellÈki nˆ-
vÈnnyel azonban sok teendı van, mÌg el-
nyeri vÈgleges vil·gos szÌnÈt Ès a fon·s-
hoz, sodr·shoz sz¸ksÈges ·llag·t. Elıszˆr
is fel kell h˙zg·lni, haza kell sz·llÌtani, le
kell fosztani, s h˚vˆsˆn meg kell sz·rÌtani,
csak Ìgy v·lik megmunk·lhatÛv·.

Ha mindezen t˙l vagyunk, akkor kˆvet-
kezhet a hagyom·nyırzı m˚vÈszeti
munka, azaz a gyÈkÈnyfon·s. Igen gaz-
dag az elkÈszÌthetı haszn·lati Ès dÌszt·r-
gyak t·rh·za. A nÈpszer˚ ¸vegkˆtÈsen t˙l
kÈsz¸lnek papucsok, szatyrok, kis Ès
nagy kosarak, kalapok, sapk·k, falvÈdık,
l·btˆrlık, al·tÈtek.

Zolt·n Èdesapj·tÛl, a h·rom Ève elhunyt
NyÈki Istv·ntÛl mÈg a szÈkkˆtÈst is megta-

nulta. Manaps·g is gyak-
ran kopogtatnak ajtaj·n
egy-egy lecsupaszodott
szÈkv·zzal, hogy ˙j kˆ-
tÈst kÈszÌtsen r·, de a leg-
nagyobb kereslet a be-
font Ès magyar nemzeti
szÌnnel ell·tott p·link·s Ès boros¸vegek,
illetve a kosarak, t·sk·k ir·nt mutatkozik.

TermÈkÈrtÈkesÌtÈs
v·s·rrÛl v·s·rra
Nem elÈg ·m elkÈszÌteni a szebbnÈl szebb
haszn·lati Ès dÌszt·rgyakat, azoknak pia-
cot is kell keresni. Zolt·n hajdan mÈg
Èdesapj·val j·rta a kˆzel s t·voli v·s·rok
forgatagait, hogy ÈrtÈkesÌtse portÈk·it ñ
·m manaps·g k¸lˆnbˆzı hagyom·nyır-
zı Ès nÈpi fesztiv·lok, borversenyek,
sz¸reti mulats·gok meghÌvott v·s·rosa-
kÈnt siker¸l eladni a m˚veket.

KÈrdÈsemre, hogy megÈri-e, Zolt·n
mosolyogva v·laszol. ÑAmÌg m·s keres
egy nap 50 lejt, Èn az kÈt nap keresem
megî ñ Ès jelzem, egy·ltal·n nem pa-
naszkÈnt mondja.

L·tva f¸rgÈn fonÛ ujjait Ès igÈnyes mun-
k·it, kicsit meglepıdˆk. Manaps·g, ami-
kor a hagyom·nyırzÈsrıl, a nÈpi mester-
sÈgek megmentÈsÈrıl hossz˙, filozofikus

elıad·sok tˆmkelege z˙dul r·nk, akkor
egy gyÈkÈnyfonÛ nÈpm˚vÈsz fÈlannyit
keres, mint egy napsz·mos. H·t kÈrdem
Èn: csoda, hogy kihalnak ezek a mester-
sÈgek? Csoda-e, hogy Zolt·n h˙szÈves fia
ink·bb ÈpÌtıipari munk·skÈnt keresi ke-
nyerÈt ahelyett, hogy folytatn· a csal·di
hagyom·nyt?

Csak remÈnykedhet¸nk, hogy e kihalÛ-
ban lÈvı mestersÈg tal·l mÈg mag·nak
elhivatott kˆvetıket. L·tva Zolt·n igÈ-
nyes m˚veit, az anyag szeretetÈt, az ap-
rÛ bet˚s munk·t ñ neki ez valami bentrıl
jˆvı mÈlysÈges tisztelet az ısˆk Ès a ter-
mÈszet ir·nt.

’ az a mester, aki nem anyagi nyeresÈ-
get keresve, hanem az ÈrmellÈki t·j b˚vˆ-
letÈben tov·bb viszi ısei mestersÈgÈt, kit
Ña l·pok fˆldjÈhez sz·z gyˆkÈr p·nyv·zî,
kinek Èrdes keze nap mint nap a gyÈkÈny
sz·lait fonja. Azt hiszem, ı tudja csak iga-
z·n ÈrtÈkelni ısei Ès a termÈszet re·nk bÌ-
zott hagyatÈk·t.

Fekete Katalin

„Ha a fiam nem viszi
tovább, abbamarad”
Az ÈrmellÈki t·j b˚vˆletÈben ˚zi ısei mestersÈgÈt
NyÈki Zolt·n gyÈkÈnyfonÛ nÈpm˚vÈsz

NyÈki Zolt·n munka kˆzben

…rtÈkes kˆnyvjutalmakkal gazdagodtak a lepkevad·szok

B¸szkÈn mutogatt·k egym·snak a h·zikedvenceket

Kovári Krisztián
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Ez Èv oktÛberÈben is megemlÈkeztek az ·llatok vil·g-
napj·rÛl a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum tan·rai Ès di·kjai,
melyet hagyom·nyosan oktÛber 4-Èn tartanak vil·gszerte.
A jeles d·tum elıÌrja a kedvencek kÈnyeztetÈsÈt Ès az a fe-
lett Èrzett ˆrˆm kifejezÈsÈt, hogy benn¸k valÛban h˚sÈges
Ès h·l·s bar·tokra lel az ember.

A kedves ¸nnep sz·m·ra kiv·lasztott d·tum Assisi Szent
Ferenc olasz szerzetes nevÈhez kˆtıdik, aki ezen a napon
halt meg 1226-ban. Az ·llatok vÈdıszentjekÈnt ismert prÈdi-
k·tor a rÛla szÛlÛ legend·k szerint beszÈlgetett az ·llatokkal,
Ès nagyon sokszor ·br·zolt·k madarak t·rsas·g·ban.

Az esemÈnyen rÈszt vevı VñVIII oszt·lyos di·kok
tan·raik ñ Boros M·ria, Cservid Levente Ès SzabÛ IldikÛ ñ
szervezÈsÈben tal·lkoztak oktÛber 5-Èn, hÈtfın a lÌceum
bej·rat·n·l, ahov· magukkal hozt·k h·zi kedvenceiket is.
Mindenki nagy ÈrdeklıdÈssel ismerkedett a m·sik bemuta-
tott nÈgy- vagy kÈtl·b˙j·val. Sokan hozt·k el kis Ès nagy
kuty·jukat, cic·jukat, papag·jukat, tengerimalacukat vagy
Èppen h·zi sz·rnyasaikat.

Szamos Mariann

„Túlszárnyalták” tavalyi teljesítményüket
a nagy nyári lepkevadászat kis olvasói

Iskolába érkeztek az
állatok világnapjukon

A legeredmÈnyesebb olvasÛk

Major Rebeka, Moln·r Emese (V. oszt·ly); Bochis
Lorena, M·tyus Bernadette, PÈli Zsombor, PÈter-
PakÛ Henrietta, PÛka Kriszti·n Valentin (VI. o.);
T·rk·nyi NÛra (VII. o.); Hasznosi ¡d·m (VIII. o.);
Kaszta Alexandra, S·ri Bianka, SzabÛ DÛra, Todoszi
Vivien (IX. o.); Moln·r Nikolett Evelin, Szegedi M·ria
(X. o.); B·tori Tamara (XI. o.).
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HegykˆzszentmiklÛson sz¸reti b·l zajlott
oktÛber 17-Èn. Az esemÈny dÈlut·n vette kezde-
tÈt, amikor szekÈrrel vonultak vÈgig a fiatalok a
falu utc·in. MÈg a hatalmas esı se szegte kedv¸-
ket attÛl, hogy b·lba hÌvogass·k a falu lakosait.
VÈgigÈnekeltÈk a megtanult szÈp Ènekeket, tˆbb
helyen meg·lltak Ès bemutatt·k a t·ncaikat.

A fiatalokat Kaszoni M·ria tan·rnı kÈszÌtette
fel. A felkÈsz¸lÈs szeptember elejÈn kezdıdˆtt,
hetente kÈt-h·rom alkalommal gy˚ltek ˆssze,
azÈrt hogy gyakoroljanak. FelelevenÌtettÈk az
ıszi Ès sz¸reti Ènekeket. ÷rˆmmel mentek a
prÛb·kra, melyek jÛ hangulatban zajlottak. A fel-
vonul·s tagjai kˆzt volt a kisbÌrÛ, a post·sok, a
lovasok, a t·ncosok, szekeresek, Ès a Qoolio

band zenekar BÌrÛ Attila vezetÈsÈvel. A b·l este
8 Ûra t·jban kezdıdˆtt Ès reggelig tartott jÛ han-
gulatban. A kisbÌrÛ ezzel a verssel hÌvogatta a
lakosokat az esti b·lba:
ÑSz¸ret vÈgeztÈvel rÈgi szok·s szerint
Sz¸reti vÌgs·gba h˙z a szÌv¸nk megint.
Telve m·r a hordÛ hegy nemes levÈvel
EstvÈre elv·runk kellemes zenÈvel.
L·nyok Ès legÈnyek napi munka vÈgÈn
V·rj·k, hogy megjelenj, ne lÛgj esmÈt tÈvÈn.
S ropjad, majd a t·ncot, p·r nÈlk¸l vagy p·rral
LÈgy szegÈnyebb egy- vagy tˆbbsz·z r·nccal
S most m·r tov·bb nem ny˙jtva a strÛf·t
Egy¸tt ki·lthassuk: h˙zd, cig·ny a nÛt·t!î

Béres Angéla

ÑA sÌrban nincsenek gyıztesek Ès vesztesek, a ha-
lott katona, b·rmely nemzet fia is, nem ellensÈg,
kij·r neki a megemlÈkezÈs, a vÈgtisztessÈg. Az el-
temetett katon·k ˆrˆksÈge arra int, hogy nem
szabad teret engedni a k¸lˆnbˆzı szÈlsısÈges
erıknek, mert a bÈke mindenek felett a legdr·-
g·bb kincs.î (ismeretlen)

SzÈkelyhÌdra Èrkezett a Bakasors cÌm˚ hadtˆrtÈ-
neti ki·llÌt·s, mely elsı vil·gh·bor˙s relikvi·kat
Ès ehhez kapcsolÛdÛ festmÈnyeket mutat be. A
Tanoda Egyes¸let, a Szacsvay AkadÈmia, a Bi-
hari NaplÛ Ès a SzÈkesfehÈrv·ri Krajc·ros AlapÌt-
v·ny kˆzˆs ki·llÌt·ssorozat·t a v·rosi m˙zum-
ban tekinthett¸k meg.

A ki·llÌt·s bemutatÛj·n SzabÛ ÷dˆn tˆrtÈnÈsz,
parlamenti kÈpviselı beszÈlt a ki·llÌtott t·rgyak-
rÛl, s a mˆgˆtt¸k rejtızkˆdı emberi, Ès csal·d-
sorsokrÛl. Elmondta, hogy a cÈl az …rmellÈk fel-
kutat·sa, azon emlÈkt·rgyak megkeresÈse, me-
lyeket nagyap·ink hoztak haza a frontrÛl.

Kecse Gabriella, a Tanoda Egyes¸let elnˆke Ès
NÈmeth Istv·n, a SzÈkesfehÈrv·ri Krajc·ros Ala-
pÌtv·ny kuratÛriumi elnˆke a szervezık rÈszÈrıl
elmondt·k, hogy a ki·llÌt·s cÈlja az emberi emlÈ-

kezet Èbrentart·sa. A ma Èlı
nemzedÈk Ñharcaî a t·rgyia-
sult mementÛkkal a feledÈs
ellen Ès a bÈke fontoss·g·-
nak hirdetÈse, a katonai
helyt·ll·s sor·n Èlet¸ket ·l-
dozÛk ir·nti tiszteletre neve-
lÈs a felnˆvekvı gener·ciÛra
fÛkusz·lva.

A Tanoda Egyes¸let tulaj-
don·ban lÈvı kˆzel kÈtsz·z
ki·llÌtott t·rgy mindegyike
mˆgˆtt ember Ès csal·dsor-
sok ·llnak. A jelen nemzedÈ-
kÈnek feladata a mÈltÛ emlÈ-
kezÈs Ès katonai helyt·ll·s
sor·n Èlet¸ket ·ldozÛk ir·nti
tisztelet megtart·sa Ès a bÈke
fontoss·g·nak hirdetÈse.

A ki·llÌt·son jelen levı BÈ-
res Csaba polg·rmester el-
mondta, hogy a vil·gh·bo-

r˙k emlÈkei egy Èleten ·t kÌsÈrnek benn¸nket.
Tanulnunk kell elıdeink hib·ibÛl Ès a bÈkÈs
megold·sokra kell tˆrekedn¸nk. SzÈkelyhÌdon
tˆbb Ève zajlik a vil·gÈgÈsek helyi vonatkoz·s˙
·ldozatai nÈvsor·nak felkutat·sa. A v·rosvezetı
elmondta, hogy ez ¸gyben Nagy M·ria vÈgzett Ès
vÈgez ÈrtÈkes kutatÛmunk·t. Tervben van egy vi-
l·gh·bor˙s ·ldozatok tiszteletÈre ·llÌtandÛ em-
lÈkm˚, ·m a minÈl pontosabb Ès szebb emlÈk-
hely kialakÌt·sa ÈrdekÈben mÈg egyenlıre a szel-
lemi munka folyik.

A Krajc·ros AlapÌtv·ny ·ltal az I. vil·gh·bor˙
centen·riuma jegyÈben form·lÛdott kˆzel hat-
van festmÈnyt felvonultatÛ ki·llÌt·s cÈlja portrÈk-
ba Ès t·jkÈpekbe ˆnteni Ès ez ·ltal felidÈzni a h·-
bor˙hoz vezetı esemÈnyeket, s annak nÈgy
hossz˙ ÈvÈben az Èrintettek k¸zdelmeit.

A kˆzˆs ki·llÌt·s egyben adÛss·g rendezÈs is a
csatatereken maradt dÈd- Ès ¸kap·inkkal szem-
ben. Ugyanakkor rÈsze egy folyamatnak, mely
szerint EurÛpa nÈpei a sz·z Èvvel kor·bbi tragi-
kus esemÈnyekbıl okulva a jˆvıben gyakorol-
j·k egy¸tt a kˆzˆs emlÈkezetet ñ mondta
NÈmeth Istv·n.

Fekete Katalin

‹nnepÈlyes keretek kˆzˆtt adt·k ·t
a nagyk·gyai nappali kˆzpont
Èp¸letÈt. Az szeptember vÈgÈn le-
zajlott esemÈnyen jelen volt BÈres
Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere,
SzabÛ ÷dˆn Bihar megyei parla-
menti kÈpviselı, illetve Szoboszlai
ErzsÈbet, a DiakÛnia AlapÌtv·ny Bi-
har megyei kÈpviselıje. Az Èp¸let
felÈp¸lÈse azÈrt dicsÈretes, mert a
nagyk·gyain kÌv¸l mÈg h·rom m·-
sik is Èp¸lt a SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ
…rkˆbˆlk˙ton, Hegykˆzszentmik-
lÛson Ès Csokalyon. A v·ros veze-
tıje kˆszˆntı beszÈdÈben elmond-
ta, hossz˙ Ès rˆgˆs ˙t vezetett od·-
ig, hogy mind a nÈgy Èp¸let kÈsz
·llapotba jusson, ·m a tˆbb hÛna-
pos huzavona ut·n most m·r mind-
egyik a befejezÈs f·zis·ba Èrkezett.
Ezalatt Èrtendı az is, hogy tˆbbsÈ-
g¸kbe m·r csak a felszerelÈsek Ès
eszkˆzˆk beszerzÈse Ès ¸zembe
helyezÈse van h·tra. Ha mindezek
megtˆrtÈntek, m·r csak a di·-

koknak kell birtokukba venni¸k az
Èp¸leteket, hiszen ezeknek nem
m·s cÈlja van, minthogy azoknak a
gyerekeknek a felz·rkÛztat·s·t se-
gÌtse, akikkel a sz¸leik otthon csak
keveset vagy egy·ltal·n nem tud-
nak foglalkozni.

Az ·tad·son mondott beszÈdÈben
SzabÛ ÷dˆn felhÌvta a figyelmet ar-
ra, mivel nem nagy Èp¸letekrıl Ès
nem nagy ˆsszeg˚ beruh·z·srÛl
van szÛ, hajlamosak vagyunk kicsi-
nek Ès kevÈsnek l·tni a kˆzpont lÈt-
rejˆttÈt, annak ellenÈre, hogy a szo-
ci·lis felz·rkÛztat·s a mai vil·gban
igenis fontos.

Az Èp¸letek ¸zemeltetÈse a v·ros
polg·rmesteri hivatal·nak Ès a
DiakÛnia AlapÌtv·nynak az egy¸tt-
m˚kˆdÈsi meg·llapod·s·val valÛ-
sul meg, ennek kˆszˆnhetıen kÈp-
zett pedagÛgusok foglalkoznak
majd dÈlut·nonkÈnt a lemaradott
gyerekek felz·rkÛztat·s·val.

Mészáros Emoke

A ÑLetís Do It, Roma-
nia!î akciÛ az orsz·g
egyik legnagyobb
ˆnkÈntes mozgalma.
Az akciÛt azÈrt szer-
vezik meg rendszere-
sen minden Èvben,
hogy kˆzˆsen meg-
tisztÌtsuk sz˚kebb-t·-
gabb kˆrnyezet¸nket
a szÈtdob·lt szemÈt-
tıl. A mozgalom ke-
retÈben szerte az or-
sz·gban ÑnagytakarÌ-
tanakî a ÑTe szedd!î
ˆnkÈntesei.

A szervezık szeretnÈk, ha minÈl
tˆbb ember kifejezÈsre juttatn· a
benne rejlı igÈnyt a tisztas·gra, Ès
felhagyna a szemetelÈssel. Hiszen
ha a kuk·ba ker¸l a szemÈt, akkor
nincs mit ˆsszeszedni. Emellett az is
fontos, hogy minÈl tˆbben r·Èrezze-
nek az ˆnkÈntessÈg ÌzÈre.

A ÑTe szedd!î egy nemzetkˆzi ak-
ciÛ. Rom·nia 2010-ben csatlakozott
a Letís Clean Up Europe! elnevezÈ-
s˚ ̂ sszeurÛpai kezdemÈnyezÈshez,
amit az EurÛpai Bizotts·g EWWR
LIFE+ programja keretÈben szer-
veznek meg Èvrıl Èvre, Ès amely-
nek keretÈben egy hÈtvÈgÈn, egy-

szerre szedik a szemetet kontinen-
s¸nk polg·rai.

A szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hi-
vatal a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌce-
ummal egy¸tt csatlakozott a mozga-
lomhoz. Nekik is az volt a cÈljuk,
hogy ˆnkÈntes alapon megtisztÌts·k
a kˆrnyezet¸ket a szemÈttıl. A lÌce-
um di·kjai Bodor Orsolya, Karancsi
Kinga Ès SzabÛ IldikÛ tan·rnık ve-
zetÈsÈvel gy˚jtˆttÈk a szemetet az
iskola, a sportcsarnok Ès a focip·lya
kˆr¸l. Az ˆnkorm·nyzat a gy˚jtı-
zs·kok Ès a vÈdıkeszty˚k biztosÌt·-
s·val t·mogatta az akciÛt.

Tiponut Tibor

Eljött az ideje a közös emlékezetnekInduló nappali
központok

A szalagv·g·s pillanata: SzabÛ ÷dˆn Ès BÈres Csaba ·tadja az Èp¸letet

Elsı vil·gh·bor˙s relikvi·kat l·thattunk a Bakasors ki·llÌt·son

A fiatalok jÛkedvÈnek az esı sem szabhatott g·tat

Szüreti bál Hegyközszentmiklóson „Te szedd!” a szemetet
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A kiadv·ny megjelenÈsÈt
t·mogatta:

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az …r Hangja Egyes¸let.
Nyom·s: Europrint Kft., Nagyv·rad. ï Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba ï Fıszerkesztı: Fekete Katalin
Munkat·rsak: ¡d·m Andrea, Balla Frigyes, BÈres AngÈla, BÌrÛ Orsolya, Boros Etelka,
Juh·sz Gyˆrgy, KallÛ-Nagy Kamilla, Kerekes TerÈzia, Kıv·ri Kriszti·n, MÈsz·ros Emıke,
Szamos Mariann, Tiponu˛ Tibor ï Arculat Ès tˆrdelÈs: Ferencz Csaba-Levente
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 417435 S„cueni pia˛a Libert„˛ii nr. 1
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

SzÈkelyhÌd
V·ros

Polg·rmesteri
Hivatala

S
u

d
o

k
u Helyezze el a 9×9 nÈgyzetbıl ·llÛ nagy nÈgyzetbe a sz·mokat 1-tıl

9-ig ˙gy, hogy egy tetszıleges sorban, oszlopban Ès a kilenc 3×3-as
nÈgyzetben mindegyik sz·m csup·n egyszer forduljon elı. 

4 6 7
6 8 3 1

9 6 4 8
9 6 8

3 6
7 2 3

7 1 9 8
9 4 5 6

3 5 6 7

89 6 5 4
4 9 1 3

6 9
2 8 3 9

9 3 7 5
7 4 9 3

2 5
4 7 6 3

6 1 7 9

Programajánló

F˚tÈsi t·mogat·s
OktÛber 12-Ètıl tehetıek le a szÈkelyhÌdi polg·r-
mesteri hivatal szoci·lis ¸gyekkel foglalkozÛ irod·-
j·ban a f˚tÈsi t·mogat·st igÈnylı iratcsomÛk.
A 2015ñ2016-os Èvben mindazon csal·dok jogosul-
tak a f˚tÈsi t·mogat·sra, ahol a csal·don bel¸li egy
fıre esı jˆvedelem kevesebb, mint 615 lej, illetve
ahol az ingatlan nagys·ga nem haladja meg v·ros-
ban a 10 ·rt, falvakon a 20 ·rt. Az igÈnylık a kˆvet-
kezı iratokat kell ˆsszegy˚jtsÈk:
ï csal·di ˆsszetÈtelrıl szÛlÛ igazol·s (componen˛a
familiei), amely beszerezhetı a polg·rmesteri
hivatal mezıgazdas·gi nyÌlv·ntartÛ irod·j·bÛl;
ï a csal·d minden tagja szemÈlyazonoss·gi iga-
zolv·ny·nak, illetve keresztlevÈlÈnek m·solata;
ï jˆvedelemigazol·s azoknak, akik ÈrvÈnyes
munkaszerzıdÈssel rendelkeznek;
ï nyugdÌj- Ès gyermekpÈnz felvÈtelekor kapott
szelvÈny;
ï munkanÈlk¸lieknek kˆzjegyzı elıtt Ìrt nyi-
latkozat arrÛl, hogy nem rendelkeznek semmilyen
jˆvedelemmel;
ï a margittai pÈnz¸gyi hivataltÛl beszerzett jˆve-
delemigazol·s (adeverin˛„ de venit) a 2015-ˆs Èvre;
ï b·rmilyen hivatalos irat, amellyel az ingatlan a
csal·d tulajdon·ba ker¸lt (ad·s-vÈteli-, bÈrleti
szerzıdÈs);
ï dossziÈ.
Fontos, hogy a f˚tÈsi t·mogat·s ˆt hÛnapra igÈnyel-
hetı, novembertıl kezdıdıen m·rciusig, ·m aki
csak novemberben teszi le kiegÈszÌtett iratcsomÛj·t,
csak nÈgy hÛnapi t·mogat·sra jogosult.

Hozz·valÛk 3 fıre: 0,5 kˆ-
zepes vˆrˆshagyma, 3 db s·r-
garÈpa, 2 kˆzepes db fe-
hÈrrÈpa, 1,5 kg s¸tıtˆk, 3 ge-
rezd fokhagyma, 1,5 cm
gyˆmbÈr, 1 db leveskocka
(elhagyhatÛ, akkor helyette
sÛ vagy ÈtelÌzesÌtı), 1 dl fızı-
tejszÌn, 2 ek napraforgÛolaj

ElkÈszÌtÈs: A hagym·t aprÛra
v·gjuk, olajon megpirÌtjuk.
Kˆzben felkock·zzuk a meg-
h·mozott, megtisztÌtott zˆld-
sÈgeket (ÌzlÈs szerint mÛdosÌt-
hatjuk a tˆk Ès a rÈp·k ar·-

ny·t, ki ahogy szereti, de azÈrt
a tˆk mindig legyen tˆbb, hisz
˙gy jˆn ki az Ìze). A hagym·-
hoz adjuk, felˆntj¸k vÌzzel,
annyival, hogy ellepje, Ès
hozz·adjuk a leveskock·t, Ìz-
lÈs szerint borsot, sÛt, ha aka-
runk. Ha megfıtt, belereszel-
j¸k a gyˆmbÈrt Ès a fokhagy-
m·t, majd botmixerrel pÈpe-
sÌtj¸k. TejszÌnt ˆnt¸nk hozz·,
Ès forralunk rajta egyet.
ElkÈszÌtÈsi idı legfeljebb 30
perc. EbÈdre vagy vacsor·ra
ak·r a csal·d kedvencÈvÈ
is v·lhat. JÛ Ètv·gyat!

Kar·csonyi
v·s·r
Szeretettel v·r-
juk ÷nt Ès ked-
ves csal·dj·t az
idei SzÈkelyhÌdi
Kar·csonyi V·-
s·r esemÈnyeire
a kˆzponti park-
ban december 16ñ23. kˆzˆtt. A v·s·r ideje alatt helyi
v·llalkozÛk, ıstermelık, civil szervezetek termÈkeinek
v·s·ra Ès kÛstolÛja mellett sz·mos gyerekelıad·s, Ûvo-
d·sok Ès kisiskol·sok szÌnpadi fellÈpÈse Ès felnıtt
program v·rja a szÛrakozni v·gyÛkat! TermÈszetesen
lesz Èlı Betlehem Ès a Mikul·s is ell·togat a rendez-
vÈnyre! KÈsz¸lj¸nk egy¸tt a kar·csonyra!

Konzuli nap v·rosunkban
⁄jabb konzuli napot tartanak a m˙zeum Èp¸letÈben no-
vember 10-Èn 11 Ûrai kezdettel a szÈkelyhÌdi RMDSZ
szervezÈsÈben. Ez alkalommal a konzul·tus munkat·r-
sai a hadi·rv·k Ès a hadigondozottak ¸gyeivel is foglal-
koznak. Azokat a szemÈlyeket, akiknek kÈszen van a
magyar anyakˆnyvi kivonata, a konzul·tus munkat·rsai
ÈrtesÌtik. A konzuli napon lehetısÈg van a magyar iga-
zolv·ny kÈrelmezÈsre Ès pÛtf¸zet kÈrÈsÈre, elızetes
egyeztetÈs alapj·n az ·llampolg·rs·gi kÈrelmek lead·s·-
ra. Azon szemÈlyek, akik ·llampolg·rs·gi kÈrelmet sze-
retnÈnek leadni kÈrj¸k, november 1-jÈig jelentkezzenek
elkÈszÌtett irataikkal. Jelentkezni a szÈkelyhÌdi m˙zeum
Èp¸letÈben a honosÌtÛ irod·ban lehet naponta 8 Ès 16,
pÈntekenkÈnt 8ñ14 Ûra kˆzˆtt.

KÛrustal·lkozÛ tizenegyedszer
SzÈkelyhÌd v·ros ˆnkorm·nyzata Ès a Pro SzÈkelyhÌd
november 14-Èn XI. alkalommal szervezik meg az …r-
mellÈki kÛrustal·lkozÛt, mely egyben a SzÈkelyhÌdi
B˙zavir·g NÈpdalkˆr megalakul·s·nak 10. ÈvfordulÛja
is. A dÈlut·n 16 Ûrakor a munk·sklubban tartandÛ ese-
mÈnyen bemutatkozik:
ï …rkeser˚i NÈpdalkˆr
ï …rmih·lyfalvi BartÛk BÈla Citerazenekar
ï …rmih·lyfalvi Veres L·szlÛ Zsolt V·rosi KÛrus
ï Margittai Horv·th J·nos Vegyes KÛrus
ï NyÌradonyi P·vakˆr
ï Partiumi Magyar NyugdÌjasok Egyes¸letÈnek kÛrusa
ï Szalacsi ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus
ï SzÈkelyhÌdi B˙zavir·g NÈpdalkˆr
ï SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus
ï Szentjobbi Hagyom·nyırzı NÈpdalkˆr
ï Szentjobbi Vadvir·gok NÈpdalkˆr
A szervezık minden Èrdeklıdıt szeretettel v·rnak.

Tam·s G·bor-koncert SzÈkelyhÌdon
Tam·s G·bor jelenleg SvÈd-
orsz·gban Èlı, kolozsv·ri
sz·rmaz·s˙ nÈpszer˚ zene-
szerzı Ès Ènekes erdÈlyi jubi-
leumi lemezbemutatÛ kon-
certturnÈja november 22-
Èn, vas·rnap dÈlut·n 5 Ûrai
kezdettel a szÈkelyhÌdi m˙-
zeumba Èr. A bemutatandÛ
J·tsszuk el ˙jra cÌm˚ lemez
v·logat·s az utÛbbi Èvek leg-
sikeresebb dalaibÛl, ·m ezeken t˙l tartalmaz nÈh·ny ˙j
szerzemÈnyt is. Tam·s G·bor szÈkelyhÌdi koncertjÈre je-
gyek elıvÈtelben is kaphatÛk a m˙zeum jegypÈnzt·r·-
ban naponta 8 Ès 16 Ûra kˆzˆtt, pÈntekenkÈnt 8 Ès 14
Ûra kˆzˆtt. Egy belÈpı ·ra 20 lej. Elıad·s elıtt a helyszÌ-
nen CD- Ès DVD-·rusÌt·s is lesz, melyet a koncertet kˆ-
vetıen a m˚vÈsz mindenkinek szÌvesen dedik·l.
Tam·s G·bor koncertjei alkalm·val mindig felejthetet-
len ÈlmÈnnyel aj·ndÈkozza meg kˆzˆnsÈgÈt. …rezz¸k
egy¸tt a Don·t ˙ti orgon·k illat·t, s hallgassuk a Hargi-
tai fecskemad·r ÈnekÈt.

Az Èrkˆbˆlk˙ti R·kÛczi Gergı kÈt fogattal indult a rom·-
niai kettesfogathajtÛ bajnoks·g marosv·s·rhelyi dˆntı
fordulÛj·ban, Ès hozta a tıle elv·rt teljesÌtmÈnyt. A bihari
MAKS Sportegyes¸let hajtÛja bemutat·s versenysz·mban
elsı helyen vÈgzett, dÌjhajt·sban az elsı Ès a m·sodik dÌj
is az ˆvÈ, Ès gyızˆtt a maratonhajt·s versenysz·m·ban is.

Õgy Èrtelemszer˚en megnyerte a bajnoks·g dˆntı fordu-
lÛj·t. Az elızı versenyek Ès a dˆntıbıl hozott pontsz·mai
alapj·n ı lett a 2015-ˆs Èv nemzeti bajnoka. R·kÛczi Ger-
gınek ez az ˆtˆdik orsz·gos bajnoki cÌme.

Az oktÛber elsı hÈtvÈgÈjÈn lez·rulÛ idei bajnoks·gon
tizennÈgy csapat ·llt rajthoz. A h·romfordulÛsra terve-
zett sorozat a rom·niai lovassportok legjobban megszer-
vezett Ès legrangosabb lovas versenyeit tudhatja mag·È-
nak. Lelkiismeret-furdal·s nÈlk¸l meg·llapÌthatÛ, hogy
2015-ben is ez a sport·g maradt a legeredmÈnyesebb, hi-
szen tˆbb dicsısÈget hozott, mint a m·sik hat lovassport
szakter¸let ˆsszesen.

JÛl szerepelt a megmÈrettetÈsen a v·radi BabÛ K·lm·n,
aki szintÈn dobogÛs, hiszen a m·r emlÌtett R·kÛczi Gergı
Ès Bartha Eduard ut·n az elıkelı 3. helyen fejezte be az
idei bajnoks·g·t. BabÛ az Èrkˆbˆlk˙ti Tulip·n Sportegye-
s¸let leigazolt versenyzıje. A Tulip·n Sportegyes¸let a me-
gye legtˆbb lovas·t egybegy˚jtı szervezete. A nemzetkˆzi
szakvÈlemÈny alapj·n is jÛ ˙ton halad a rom·n fogathajt·s,

hiszen siker¸lt egy
olyan fiatal csapatot
kialakÌtani (a vil·gbaj-
noks·g legfiatalabb
csapata), akik mÈg
hossz˙t·von tudj·k
hozni a tıl¸k elv·rt
eredmÈnyeket. Ehhez
viszont az kell, hogy a
szaktud·s Ès a szorga-
lom mellett olyan t·-
mogat·si rendszert is
ki tudjunk ÈpÌteni,
ami a fogathajtÛk sz·-
m·ra egy biztos t·-
masztÈk jˆvıj¸ket il-
letıen.

Ádám
Andrea

Ötödszörre is bajnok!
Az Èrkˆbˆlk˙ti R·kÛczi Gergı a legjobb kettesfogathajtÛ

Gyömbéres
sütotökkrémleves-recept

Nemzetkˆzi sikerek
A Szerbi·ban megrendezett Balk·n-bajnoks·got is az a
fogarasi Csoma Andrei nyerte, akinek edzıje R·kÛczi
Gergı. A vil·gbajnoks·gon is jÛl szerepelt a rom·n v·-
logatott, hiszen csapatban h˙sz nemzet kˆz¸l az 5. he-
lyen vÈgeztek, az akad·lyhajt·s versenysz·m·t pedig a
rom·n csapat nyerte meg. Ez a teljesÌtmÈny egyed¸l·llÛ-
nak bizonyult az eddigi lovassportok tˆrtÈnetÈben. Mint
ahogy egyed¸l·llÛ R·kÛczi Gergı teljesÌtmÈnye is, akit
ezek ut·n tov·bbra is a vil·g legjobb tÌz fogathajtÛja kˆ-
zˆtt tartanak sz·mon.

´́
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